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Latvijas Universitāte (LU) dibināta 1919. gadā un ir lielākā un tra-
dīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā. 

Humanitāro zinātņu fakultāte (HZF) ir viena no lielākajām LU fa-
kultātēm gan studentu, gan pasniedzēju skaitā, aptver 23 studiju 
programmas no bakalaura līdz doktora līmenim. Miermīlīgi pelē-
kā četrstāvu ēka atrodas Rīgas centrā, 7 minūšu gājiena attālumā 
no dzelzceļa stacijas un autoostas. Izmantojama ērta, bagātīga 
bibliotēka/lasītava, ēdnīca; pieejamas vairākas plašas datorklases 

stu mācībspēki, līdzās mūsējiem ir daudz ārvalstu apmaiņas pro-
grammu studentu. Pastāv iespējas darboties studentu pašpārval-
dē, padarot savu studiju laiku krāsaināku. 

Starptautiskā sadarbība

Studenti un pasniedzēji regulāri izmanto sadarbības iespējas ar 
daudzām Eiropas un Āzijas augstskolām un institūtiem, tās no-
drošina LU un HZF līgumi ar akadēmiskajām institūcijām, fon-

pētniecības projekti.

Zinātne un inovācijas

Varat sākt savas pētniecības intereses attīstīt jau ar semestra vai 
kursa darbu, iesaistoties arī pasniedzēju vadītajos LU mēroga un 
starptautiskos projektos, kuri aptver lielāko daļu HZF pārstāvēto 
zinību jomu. Īpaši atbalstīti ir starpnozaru pētījumi, kuros huma-
nitāro un dabas vai sociālo zinātņu speciālistu zināšanas un inte-
reses savijas jaunā izziņas līmenī.
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BALTU FILOLOĢIJA

 ,ammarg orp ujiduts sarūtluk sālānoican ākāgīmīzon nu ākānteipon
kas sniedz studentiem zināšanas par latviešu valodu, literatūru, fol-
kloru un teātri. Studenti apgūst arī lietuviešu valodu un iepazīst 
baltu vēsturisko kopību. Studijas noris, fundamentālu teorētisku 
kursu apguvei mijoties ar lietišķiem kursiem, kuri sniedz studen-
tiem prasmes literārajā rediģēšanā, kritisku un pētniecisku tekstu 
sacerēšanā, kā arī radošajā rakstniecībā.

specializāciju šādos studiju virzienos: 
 literatūrzinātne, 
 valodniecība, 
 lituānistika.

ANGĻU FILOLOĢIJA
 bakalaura studiju programma attīsta vietējam 

un ārzemju darba tirgum nepieciešamās kompetences un pras-
mes, valodu, kultūru un literatūras zināšanas. Studiju laikā augstā 
līmenī tiek apgūta angļu valoda un otrā svešvaloda (franču, vācu, 

tiek piedāvāta specializācija
 literatūrā un kultūrā,
 

veicina padziļinātu izpratni par zināšanu lietojumu pro-
fesionālajā dzīvē. 

Tā kā skandināvu valodām ir liela nozīme Latvijas ekonomikā, 
studijas angļu–skandināvu apakšprogrammā, kas 2013./2014. 
akadēmiskajā gadā būs angļu–
norvēģu, palīdzēs absolventiem 
sekmīgāk iekļauties darba tirgū.

KRIEVU FILOLOĢIJA

riem interesē krievu literatūra un kultūra; tiem, kuri vēlas apgūt slā-
vu valodas (krievu, poļu vai čehu), un  tiem, kuri vēlas nodarboties 
ar zinātniski pētniecisko darbību, pilnveidot individuālo runas un 
rakstu stilu. Tikpat liela uzmanība programmā pievērsta nopietnu 
teorētisko zināšanu apgūšanai  slāvistikas nozarē – šīs zināšanas 
tiek lietotas praktiskajos un radošajos semināros. Studijas notiek 
krievu valodā, atsevišķi kursi tiek lasīti latviešu un angļu valodā. Jau 
pirmā mācību gadā studenti izvēlas jomu, kurā specializējas 
 valodniecībā,
 literatūrzinātnē,
 kritikā un publicistikā.

 @English_philol

 Slāvistikas nodaļa
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ĀZIJAS STUDIJAS

Āzijas studiju bakalaura studiju programma atklāj ar Āzijas valstu 
kultūru saistītās problēmas sabiedriskā, intelektuālā un reliģiskā 
kontekstā. Paralēli teorētiskajiem kursiem tiek apgūta japāņu va-
loda, ķīniešu valoda ar ievadu senķīniešu valodā, hindi valoda ar 
ievadu sanskritā vai indonēziešu valoda (šogad pirmo reizi!), arā-
bu vai (reizi trijos gados!) turku valoda, korejiešu valoda (šogad 
pirmo reizi!)

Pēc bakalaura studiju beigšanas vēlams turpināt maģistra studi-
jas LU vai citur. Programma piedāvā specializāciju
 Japānas, 
 Ķīnas, 
 Tuvo Austrumu, 
 Indijas un Indonēzijas studijās.

FRANČU FILOLOĢIJA

lodu apguvi ietver kursus profesionāliem nolūkiem (tulkošana, 
lietišķā valoda, valodu mācīšanas metodika); ekonomiku un tiesī-
bu zinātnes pamatus, diplomātiju, politiku; akadēmiskās studijas 
un pētniecību (pētījumu metodoloģija, informātika, ievads romā-
nistikā, angļu valoda). Programmā strādā ārvalstu lektori. Vienlai-
kus ar franču valodu studenti apgūst arī otru svešvalodu. Moduļi:
 franču + spāņu,
 franču + itāļu,
 franču + vācu.

VĀCU FILOLOĢIJA

kās studijas, kurās integrēti gan valodniecības, gan starpnozaru 
studiju kursi. Studenti apgūst ne tikai vācu valodu, tulkošanas 
teoriju un praksi, bet arī gūst padziļinātu izpratni par vāciski ru-
nājošo zemju literatūras, kultūras, politikas, vēstures procesiem. 

ciālistus, kuri pēc studiju absolvēšanas spēj veiksmīgi iekļauties 
profesionālajā apritē un konkurēt Latvijas, kā arī starptautiskā 

 valodniecībā un tulkošanā,
 kultūrā un literatūrā.

asiares.lv

romanistika

Romāņu valodu un 
kultūru studijas, 
Cátedra de Estudios 
Ibéricos

 @romanistika

BSP un MSP
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MODERNO VALODU UN BIZNESA STUDIJAS
Moderno valodu un biznesa studiju programma ir integrēta 
starpnozaru bakalaura studiju programma, kas ļauj iegūt kon-
kurētspējīgas humanitārās zināšanas un prasmes, kas nepiecie-
šamas mūsdienu mainīgā starptautiskā biznesa, ekonomikas un 
politiskā vidē, palīdz attīstīt starpkultūru komunikācijas prasmes, 
uzņēmējdarbības prasmes, prasmi strādāt komandā un citas dar-
ba tirgū nepieciešamās prasmes. Absolventi var strādāt valsts un 
privātajās institūcijās, kur nepieciešamas vairāku valodu un kultū-
ru, biznesa vadības un ekonomikas zināšanu integrēšana. Studiju 
pro gramma paredz izvēlēties vienu no valodu moduļiem: 
 angļu–franču, 
 angļu–spāņu, 
 angļu–vācu. 

KULTŪRAS UN SOCIĀLĀ ANTROPOLOĢIJA
Kultūras un sociālā antropoloģijas programma ir Latvijā pirmā 
un pašlaik vienīgā antropoloģijas bakalaura studiju programma, 
kas sniedz pamatzināšanas antropoloģijas specialitātē, aptverot 
antropoloģijas teoriju un metožu, kā arī ekonomikas, politikas, 
radniecības, reliģijas antropoloģijas un kultūras izpētes jomas. 
Programmas struktūra koncentrēta uz tām tautsaimniecības jo-
mām, kurās nākotnē būs nepieciešama antropoloģiska ekspertīze 
savienojumā ar analītiskām un komunikācijas prasmēm, tai tiek 
piesaistīti viespasniedzēji. Studijas veido ne tikai akadēmiski izglī-
totus antropologus, bet noder arī 
kā pirmais vai tālākais pakāpiens 
profesionālajā pilnveidē.

KLASISKĀ FILOLOĢIJA

un Romas) garīgā kultūrmantojuma, galvenokārt, tekstu izpēte. 
Studenti apgūst klasiskās valodas – latīņu un sengrieķu, antīko li-

valodas – jaungrieķu (Latvijā vie-
nīgi šeit), spāņu vai franču valodu.

SOMUGRU STUDIJAS
Somugru studijas ir Latvijā vienīgā somugristikas bakalaura stu-
diju programma. Tā piedāvā studēt trīs somugru tautu – somu, 
igauņu un lībiešu valodas un kultūru, kā arī gūt akadēmisku pār-
skatu par citu somugru tautu kultūru. Studijām ir piesaistīti arī sa-
darbības augstskolu profesori un lektori no Somijas un Igaunijas. 
Darba tirgū ir īpaši audzis piepra-
sījums pēc Ziemeļvalstu valodu, 

UNIKĀLĀS PROGRAMMAS

@bizness_anglu

  @KlaFilol

@somugru_stud

www.antropologija.lu.lv

  antropologijalu
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Iegūstamais grāds: 
(Moderno valodu un biznesa studijās – Humanitāro zinātņu ba-
kalaurs; Kultūras un sociālās antropoloģijas studijās – Humanitāro 
zinātņu bakalaurs antropoloģijā, Somugru studijās – Humani-
tāro zinātņu bakalaurs somugru studijās), Studiju ilgums 3 gadi 

nesa studiju ilgums 4 gadi).

Karjeras iespējas: valodu, literatūru, formālās un radošās tekst-
veides, kultūrtagadnes un vēstures, cilvēkvides profesionāli pārzi-
nātāji ir ļoti pieprasīti un noderīgi visdažādākajās valsts, pašvaldī-
bu un privātajās institūcijās.

Plašākai informācijai par uzņemšanas kārtību, 
lūdzu, apmeklējiet

www.gribustudet.lv/pamatstudijas

Visvalža 4a
Rīga, LV-1050

tel. 67034841, fakss 67226601 

hzf@lu.lv 

pašpārvalde: humanitarie@gmail.com

www.hzf.lu.lv 

draugiem.lv: hzf  

twitter: @humanitaarie 

facebook: humanitarie


